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Denna klippiga halvö med sina 
branta berg som stupar lodrätt ned 
i det klara turkosa saltvattnet, med 
Faro Fermentor längst upp i norr 
och den sköna stranden Platja de 
Formentor med det 1928 exklusiva 
Hotel Fermentor. The Duke of Wind-
sor bodde här med Mrs Simpson … 
och Winston Churchill läppjade på 
sin whisky ... och Rainiers, furste-
familjen från Monaco hade det som 
sin tillflykt.

Denna plats blev basen för vår 
vistelse denna härliga vecka vid 
Medelhavet. Hade fått en diskret 
undran från Harriet, huruvida jag 
skulle ha lust att hänga med till 
Medelhavet ... som chaufför och 
testförare till en FIAT av senaste 
modell, med massor av servo och 
med jättestort svänghjul, som 
gjorde att bilen gick nästan av 
sig själv. Dess framfart i nedförs-
backarna kunde endast reduceras 
med dessa fantastiska superservo-
bromsar och styras med massor av 
vridning på superservoratten... att 
jämföra med den lilla gröna känns 
inte särskilt angeläget?
 Det är torsdag morgon, den 
4 juni i Port de Pollença, njuter 
av mitt lilla glas starkt nescafé 
med brunt råsocker i. Vilken en-
ergikick! Efter att ha färdats ge-
nom de mest underbara scenerier, 
från Fermentor – via Lluc å Cala 
de sa Calobra, genom Soller ner 
till havet igen, till Port de Soller 
och upp över bergen till Deià och 
Valledemossa, sitter jag nu på vår 
skuggiga balkong med utsikt över 
bergen i väster.

Lluc ... med klostret som byggdes 
på platsen med den svarta madon-
nan med barnet. Legenden berät-
tar att det var en arabisk pojke 
Lluc, som fann denna svarta sten-
skulptur, La Moreneta, kort efter 
de kristnas erövring av ön ... och 
Sa Calobra (Ormen) med sin lilla 
isolerade badvik, som bara kan 

nås via en gångtunnel genom det 
branta berget  
 Robert Graves, poeten och 
författaren till ”Jag, Claudius”, 
som 1929 kom till Deià, och som 
engagerade sig helhjärtat i att be-
vara denna gudomliga plats och 
hindra exploateringen. Denna by, 
där husen formligen växer ur mar-
ken på sluttningen, med vidun-
derlig utsikt, ut över det turkosblå 
vattnet   något så vackert! 
 Den franska författarinnan 
Georg Sand - Armadine Dupin-
Dudevant bodde vintern 1838-39 
tillsammans med Frédéric Chopin 
i Valledemossa, olyckliga … vilket 
hon beskriver i boken ”A Winter 
in Majorca” medan hennes älskare 
Chopin en förtvivlad natt i storm-
regnet skrev ihop ”Regndropps-
preludiet”. 
 Njuter verkligen av skön sol 
å sand å dessa härliga salta bad   å 
jättegod mat, med Dorado och 
Lupina, dessa utsökta fiskar!
Hittade också en liten dikt, All 
min längtan av Margareta Melin, 
som ett litet alternativ till Idas 
sommarvisa …

All min längtan 
har du väckt.
Den sträcker sig
mot havet.
Jag hör havet brusa 
hav av ömhet inom dig
av oförbrukad ömhet.

Kom hem sent på lördagsnatten, 
till ett hus inklätt med byggnads-
ställningar i åtta våningar. Hit-
tade startbekräftelsen till Velo-
dromloppet i Karlskoga. Ska bli 
jättekul att rejsa lite igen, speciellt 
tillsammans med Tommy å Kent i 
sina Lotus Seven och Niklas i den 
lilla blå MX Femman!

Me’ som alltid, massor av allra 
bästa … å en riktigt skön sommar!

Heikki

ledare

Om sol, sand å salta bad... eller konsten att 
ratta en FIAT PANDA 1.2 GRIS ELECTRO över Sa Calobra

Heikki Särg
Ordförande
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klubbnytt

Janne och Camilla Närman i Ferrari 328. 
Foto: Bertil Jaszka

Omslagsbild:

Välkomna till nr 2 av Bulletinen. Två racing-
evenemang och ett vårrally är redan avkla-
rade.

Det är ändå ett 45-tal medlemmar som fort-
farande inte betalt medlemsavgiften. Förmo-
dar att det i de allra flesta fall rör sig om en 
omedveten miss. Ta en titt i förra Bulletinen, 
nr 1, kalendernumret. I mitten hittar ni ett in-
betalningskort, annars maila styrelsen@svkg.
nu eller info@svkg.nu om ni behöver ett. När 
ni ändå mailar, om ni bytt mailadress meddela 

gärna. Har du inte fått mail från oss den se-
naste månaden så har vi garanterat inte din nya 
mailadress. Avgiften är fortfarande 500 kr för 
fullbetalande och 150 kr för familjemedlem.  

Medlemkort skickas ut efterhand, har du inget 
har du troligen inte betalt och räkna inte med 
fler påminnelser.

Passa på och njut av sommaren och alla träffar, 
hälsar Benny Wahlberg, kassör och 
medlemsregister
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2009
Ordförande:
Heikki Särg
Mobil: 0708-75 75 57
E-post: lot49us@hotmail.com

Vice ordförande:
Niklas Falk
Tel 031-7769694
Mobil: 0703-567456
E-post: NiklasFalk@mac.com

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-41 41 14
E-post: valsserv@algonet.se

Vice sekreterare:
Mona Olsson
Tel: 031-960593
Mobil: 0703-179737
E-post: mona.olsson@gmail.com

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572702
Mobil: 0703-337212
E-post: bennywahlberg@hotmail.com

Klubbmästare:
Glenn Langseth
Mobil: 0708-69 83 59
E-post: elektro-fix@telia.com

Suppleant:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-29 34 55
E-post: karl.p@euromail.se

Kassören informerar

Namn  Ort Sportvagn Årsmodell
Sandra Jarnebrink Limmared  
Johan Mattson Göteborg Toyota MR 2 2003
David Bidefors  Hakenäset Porsche 944 Turbo 1986
Tommy Carlson Kungsbacka Jaguar X-type 2006
   Mazda RX-7 GT-3  2000
Tage Johansson Alingsås Mazda Miata 1998
   Volvo Amazon Hist. Racing 1970
Ayse Kyöluoglu Spånga BMW M3 1994
Martin Antosch Nödinge Porsche 931 1979
Emma Glans Fritsla  
Jonas Christensen Kungsbacka  
Alexander Graah Göteborg Ferrari 360 Modena F1 2000
Ann-Charlotte Hellman Mölnlycke  
Magnus Bengtsson Falkenberg Corvette C5 Z06 2004
Andreas Svartling Onsala BMW 323 1986
Johannes Graah Göteborg BMW 130i M-sport 2006
Per Riihiaho Göteborg Ferrari 308 GTS qv 1985
Ewa Adenling Riihiaho Göteborg  
Tobias Pervik Västra Frölunda BMW 525i 2001
Jan-Eric Lindgren Kullavik Ferrari 355 Challenge 1994
Therese Wallberg Fjärås Nissan Skyline 1996
Mikael Wallberg Vallda  
Elizabeth Wallberg Vallda  
Christina Wallberg Vallda  
Bodil Stahre Kungälv  
Carl-Johan Bergh Borås Honda S 2000 2005
Zeta Zetterberg Habo Ford Sedan Racing 1929
   Legends Car Ford Sedan 1937
Peter Börjesson Veddige Pegasus 7 + 1995
Morten Graah Västra Frölunda BMW 635 Csi 1988
Fredrik  Lindskog Göteborg Volvo 744 GLT 16V 1988
Johan Carlsson Göteborg Mercedes-Benz 190E 2,5 16 1992
Anders Noråker Varberg Chevrolet Camaro 1967
   MG C  1968
   MG B GT 1970
Per Trönnberg Göta Cobra Superformance MkIII 2007
   Dodge Magnum SRT-8 2007
Björn Friberg Tvååker Chevrolet Corvette 1998
Leif Olsson Trelleborg Porsche 911 cab 1983
Jan Arbin Göteborg Dodge Viper 1995
Paavo Sjösten  Göteborg  
Johan Persson Västra Frölunda Corvette C6 2008
Kent Tollesson Göta Corvette C4 1992

Nya medlemmar aug 2008 - november 2008
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årsmöte

Priset för Årets Mekanikerprestation gick 
välförtjänt  till Emil Löveryd. Phantom Clubman-bilen är 

nu återställd efter Falkenberg

Niklas Falk fick pris för sin vinst 
i Roadsport C SPVM

SVKG Årsmöte, Villa Säfvehöjd, 2009-02-28
Text och foto: Jan E Rydquist

Villa Säfvehöjd

Ordförande Heikki hade koll på läget

Rättelse Bulletinen #1 2009.
Ett antal sak- och skrivfel smög sig tyvärr in i fotoundertexterna i almanackan. 
Korrekta uppgiftererna är att januari och junibilderna var tagna av Henrik Börjes-
son och decemberbilden av Bertil Ernstson.  

Årsmötet ägde rum i extra fin inram-
ning i år, på klassisk mark i festsalen 
på Villa Säfvehöjd i Lerum. Ett klart lyft 
tyckte alla deltagarna, jämfört med 
det gängse årsmötet som normalt ägt 
rum i Team 13-ons ”svala” lokaler. Un-
der mötet fick vi dock informationen 
att ett nytt och bättre värmesystem 
kommer installeras där under 2009.

Deltagarna fick alltså glädjas åt ett 
möte i fin inramning och dessutom i 
ett kort föredrag ta del av husets bro-
kiga historia. 

Som vanligt avverkades den välmatade 
agendan fermt av ordförande, kassör 

och övriga ansvariga. Valberedningen 
hade som vanligt gjort ett gott arbete 
och förslagen på namn till kommittéer 
föll i god jord och klubbades raskt. 

Efter mötet vankades rejäl förtäring 
via husets försorg som bidrog till i god 
stämning.

Avslutningsvis delades alla årets priser 
och utmärkelser till de som placerat 
sig högst i  klubbtävlingar och givetvis 
till dem som stått för andra fina pre-
stationer under 2008. Allt i uppslup-
pen och traditionell ordning av Pelle 
Haegermark.
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racing

SVKG fick ett mycket fint tillfälle till extra 
körträning i början av februari. Deltagar-
antalet var ca 30 samt ett stort antal åskå-
dare. Det var både mycket tränade och en 
hel del mindre vana gokartåkare som kände 
sig lockade att köra. Efter fri träning i tre 
grupper vaskades det fram uppställningar 
till resp. A, B och C-final. Vinnare i C- och 
B-final gick vidare till nästa finalgrupp.

Invägning inledde och alla, utom de allra 
tyngsta förarna, fick en definierad ballast-
tilldelning. Diminutiva Charlotte Hae-
germark fick till exempel sig tilldelat den 
absoluta maxvikt som går lägga i ekipaget. 
Men jag är ändå inte säker på att det räckte 
fullt ut att väga upp till tyngste man…. Blå-
flaggsreglerna som gällde för kvällen skulle 
förhindra alltför hård kubbning om place-
ringar. Blåflagg innebar ett måste att släppa 
förbi om det inte gick skaka av sig bakomva-
rande på ett par varv. Rödflagg gällde sten-
hårt vid alltför hård körning.

Mentalt var det väldigt positivt att sätta sig 
i bilen eftersom det innebar vetskapen om 
att alla åkte med någorlunda lika totalvikt. 
Så nu borde det väl kunna jämna ut och 
premiera den egna eminenta  körförmågan? 
Men, lustigt nog så var det efter träningen 

ändå så att det var de vanliga, snabba, nam-
nen som fanns med i A-finalen. Kan det ha 
att göra med att de är riktigt bra gokart-åka-
re eller bara att de tränat allra mest i Major-
nas gokarthall?

Körde själv med lite förkylningsfeber i krop-
pen, men det var en verkligt uppiggande 
medicin att få ta ut sig lite i några pass på 
banan. Pigga bilar och överlag bra körning 
stimulerade. Var skapligt nöjd med både bil 
och egen körning och till slut en plats i övre 
halvan B-finalen.

A-finalen blev en stenhård uppgörelse och 
blåflaggsystemet gav nog lite extra omkast-
ningar eftersom det en period av racet var 
ett verkligt ”följa John” i mittfältet. Det 
var kul se gokart-proffsen Alexander och 
Charlotte Haegermark med i evenemanget 
ute på banan, de kämpade sig fram till bra 
placeringar. Givetvis var det säkert svårt för 
dem att utnyttja all erfarenhet de har i ett 
par korta pass på rätt hal inomhusbana och i 
obekanta rätt motorsvaga hyrkartar. Det var 
avslutningsvis ett mycket trevligt SVKG-
initiativ som förhoppningsvis blir en fast 
punkt i kalendern, kanske det vore möjligt 
till och med att få till en SVKG-”vinterserie” 
i framtiden?

Slutställning i A-finalen blev:

1   Pontus Ny

2   Sven Åkersten

3   Jonas Christensen

4   Alexander Haegermark

5   Charlotte Haegermark

6   Ola Gruvesäter

7   Joachim Osbeck

8   Peter Ny

9   Christoffer Waern

10 Tommy Carlson

De 10 snabbaste varvtiderna under kvällen 
föll däremot lite anorlunda ut, blev så här:

1 Pontus Ny 38.539

2 Sven Åkersten  38.582

3 Ola Gruvesäter  38.815

4 Jonas Christensen  38.866

5 Charlotte Haegermark  39.048

6 Alexander Haegermark 39.166

7 Peter Ny 39.182

8 Christoffer Waern  39.218

9 Joachim Osbeck  39.424

10 Mikael Mattson  39.435

SVKG ”Go Karting-KM”  Majorna 2009-02-05
Text: Jan E Rydquist 
Foto: Via Go Karting Majorna
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reportage

Detta exemplar av MG typ J2 har en brokig 
historia bakom sig. Automobilen, som är 
känd inom automobilkretsar som Philemon, 
ägs sedan åtskilliga år av Carl-Einar Mel-
lander; mångårig medlem och f.d. viceord-
förande i Göteborgs Motorhistoriska Klubb. 
Vagnen är – när detta läses – föremål för 
uppgradering av motorns prestanda i sam-
band med att topplocket behövde en över-
syn.
(Artikeln publiceras samtidigt i GMHKs tid-
ning Ventilen och Sportvagnsklubben Göte-
borgs tidning SVKG-Bulletinen.)

Modell och data 
Vagnens modellbeteckning är J2, chassinummer J.4372, motor 
nr 2949AJ, växellåda nr 2481 och originalkarosseriet var nummer 
551/2067 (fabrikskod B225). Karosseriet blev sedermera bytt – se 
nedan under Karosseri.  J2-typen tillhör en grupp av MG-modeller 
som även blev kända som under benämningen Midget.

Vagnen blev först registrerad i England med nummer AEL 343, men 
efter import till Sverige fick den ”igenkänningsmärke”, som det het-
te, O11738. Efter omläggning av registreringssystemet på 1960-talet 
fick det nya numret begynnelsebokstäverna MG, efter tillmötesgå-
ende från Länsstyrelsen, och slutsiffran 6, som ju var viktigt när man 
på besiktningarnas tid skulle köra två säsonger  på samma besikt-
ning. Det nya reg.numret blev MGU 656. 

Av typen J2 tillverkades ca 2080 exemplar mellan september 1932 
och mars 1934.

Ägareförhållanden och vagnens tidiga historia
Vagnen tillverkades sent 1933. Om leveransen från fabriken i Ox-
ford, England, till återförsäljare resp. till förste ägaren finns följande 
uppgifter: 

Enligt en kopia av leveransdokument daterat den 2 januari 1934 och 
utfärdat av MGs försäljningsavdelning till dess serviceavdelning, 
skedde leverans från fabriken till en ”Main Agent” vid namn Knott 
Bros i Boscombe, Hants.

Nästa dokument visar att bilen torde ha stannat osåld hos Knott 
Bros. eller hos en underagent (återförsäljare) i nästan ett halvt år, ty 
först den 2 juli 1934 ansöker en Mr. E. Banfield (hos en återförsäl-
jare) om ett 6-månaders garanticertifikat och en instruktionsbok för 
vagnen. Som köpare anges Mr. W.S. Brock, 121 Ferme Park Road, 
Hornsey, London N.8. 

På båda de ovannämnda dokumenten finns vagnens chassi- och mo-
tornummer otvetydigt angivna.

Brock behåller vagnen åtminstone  till början av år 1935 enligt ko-
pior av både korrespondens och MG-fabrikens interna reparations-
order av den 1 januari 1935 gällande överflödning av förgasarens 
flottörhus.

Enligt Mike Hawke i hans bok 75 Years of the J2 M.G. återgick vag-
nen i något skede till Mr. Banfield, som tävlade med vagnen i 1935 
års Land’s End Trial. 

Axel Mannheimer, hemmahörande på Götabergsgatan 22 i Göte-
borg, inköpte vagnen i England år 1936. Mannheimers engelskfödda 
svägerska och Mannheimer hämtade bilen hos en bilhandlare, som 
kan ha varit E. Banfield. Det var svägerskan som körde vagnen till 
hamnen den 18 augusti 1936 för utskeppning till Göteborg. Efter 
registreringsbesiktning i Göteborg fick vagnen alltså svenskt registe-
ringsnummer O11738. 

Det var Mannheimer som gav bilen smeknamnet Philemon. När kri-
get bröt ut avfördes vagnen den 9 november 1939 från registret. Den 
9 april 1940 återregistreras den för att endast drygt en månad däref-
ter åter avföras från registret.

Enligt samtal mellan Bo Lorentzon och förf. förvärvade Lorentzon 
vagnen av Axel Mannheimer år 1946. MG:n var Lorentzons första 
bil, och vägmätaren visade vid övertagandet, enligt uppgift av Lo-
rentzon, ca 170 000 km.

Den renoverade J2:an har kommit tillbaka till Göteborg år 1994. Här förevigad i Långedrag med 
Carl-Eric Asp och en nöjd Carl-Einar Mellander. (Foto © Gabriel Öhman)

MG typ J2, 1933
Text: Lennart Haajanen

Axel Mannheimer vid sin MG, bilden tagen troligtvis på våren 1938 
(Beskuret foto, av Staffan M. Linton)



www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 2 – 2009 7

reportage

Senast år 1954 sålde Lorentzon Philemon till Bengt Forslund, även 
han bosatt i Göteborg. 

Under Forslunds tid som ägare försågs bilen, i maj 1955, med bl.a. 
nytt kapell och nya sidorutor inköpta hos Sävedalens Bilklädsel.  
Forslund sålde vagnen till Gösta Froriep den 15 juli 1955. Trots att 
den var i dåligt skick körde Froriep med bilen resten av sommaren, 
med avsikt att sedan göra en helrenovering. 

Via Bilregistret hade Forslund nosat upp en J2:a i Falkenberg. Under 
äventyrliga former avhämtade Forslund och Froriep på sensommaren 
1955 den mycket defekta MG:n, chassi nr J.4368. Den och föremålet 
för denna artikel demonterades därefter helt. 

Av noggranna beskrivningar, skisser och ritningar av Frorieps hand, 
daterade 1955-1958, framgår att Froriep helrenoverade vagnen och 
alla dess komponenter. Det började med att Philemons ram slipades 
och målades varefter varje detalj restaurerades och återmonterades. 

Brisshäll & Co. i Göteborg försåg bl.a. cylindrarna med foder. De 
genomförda motorarbetena debiterades i november 1956 och 1957. 

En balansering av vevaxeln i november 1956 blev debiterad till 24 
kronor hos Jonsereds Fabrikers AB. Någon gång efter årsskiftet var 
chassit klart och kunde provköras. Därefter började renovering av 
karosseri och elsystem.

Under våren 1958 importerade Froriep bl.a. en ny kamaxel och be-
ställde renovering av ventilvippor hos V.W.Derrington i England till 
en sammanlagd kostnad av kronor 230,43.

I juni 1958 ansökte Froriep om interimslicens – med bibehållande av 
reg. nr O11738 – för att återinföra vagnen som godkänd i bilregistret. 
Han använde sedan bilen, men vevaxeln gick av. Froriep lyckades få 
tag i en motor från en MG från 1931 i Kållered (söder om Göteborg) 
vars vevaxel gick att använda.

Den 27 januari 1959 sålde Froriep vagnen till Per Arne Rydqvist. 

Rydqvist tog sig bl.a. före att svetsa igen dörrarna och låta vagnen stå 
med öppen sufflett på Hedåsgatan i Göteborg under vintern 1960. 
Denna vårdslösa behandling bekräftas av en artikel i Göteborgs-
Tidningen fredagen den 22 januari 1960, där portvakten till en av 
fastigheterna vid gatan berättar att bilen stått parkerad i över två må-
nader. Enligt artikeln tyckte portvakten att han ”... lika gärna kunde 
lägga snön i bilen som någon annanstans. Där fanns i alla fall varken 
säten eller annan inredning. ...”

Här ses Bo Lorentzon med sin J2:a sannolikt utanför Hvitfeldtska Läro-
verkets sångsal. (Beskuret foto erhållet via Björn-Eric Lindh.)

Fjärde ägaren av vagnen, Bengt Forslund, står vid vagnen då Sportvagns-
klubben Göteborg höll sitt första möte i juni 1954. (Beskuret fotografi ur 

framlidne Gunnar Söderbloms arkiv. Tidigare publicerat i Sportvagnsklub-
ben Göteborgs 40-årsjubileumsutgåva av SVKG-Bulletinen nr 4-1994.)

Gösta Froriep i december 1955 under en paus i arbetet med sin J2:a. 
(Ur Carl-Einar Mellanders arkiv.)

Gösta Froriep stolt vid sin renoverade MG under en av SVKGs (Sportvagns-
klubben Göteborg) klubbträffar år 1958 vid det dåvarande bussgaraget i 

Billdal. (Ur Carl-Einar Mellanders arkiv.)
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Enligt ett intyg av Rydqvist avställdes vagnen ca 1961 för en renove-
ring som aldrig slutfördes. 

Carl-Einar Mellander berättar att KAKs dåvarande sekreterare Mar-
gareta Andersson hade år 1985, alltså 24 år senare, till honom hänvi-
sat en ung man som hittat en MG i ett halvöppet garage till en villa 
som skulle rivas. Villan torde ha tillhört Rydqvists mor. Mellander 
köpte vagnen av Rydqvist den 28 april 1985, och under dramatiska 
former bärgades vagnen, dvs. allt som fanns kvar av den, och trans-
porterades till Mellanders bostad vid Carlbergsgatan i Göteborg.

MG:n behövde totalrenoveras, kompletteras och återuppbyggas. 
Mellander sände bilen till Stockholm, där Carl-Eric Asp tog sig an 
renoveringen. Allt utom kraftöverföringen plockades ner ramrent 
och byggdes upp igen. Motorn fick ny, smidd vevaxel, nya stakar, 
kolvar och lager. Inredningen gjordes om helt i läder från England, 
ny instrumentpanel – som Asp polerade till originalutseende – och 
allt elektriskt drogs på nytt. Centralsmörjningen renoverades och ett 
nytt kylarpaket anskaffades. 

Växellådan och kraftöverföringen befanns vara i utomordentligt 
skick.

Det var under denna renovering som karosseriet förväxlades med en 
annan J2:a, så att originalkarosseriet faktiskt finns kvar i Stockholm 
i dag medan den aktuella vagnen antagligen har karosseriet från den 
Froriepska reservdelsbilen, ch.nr J.4368. Detta gäller även plåten 
mellan främre ramändarna under kylaren. 

Stänkskärmarna byttes mot lätta skärmar av cykeltyp. Så småning-
om byttes även Marchal-lyktorna från Mannheimer-perioden mot 
nya orginalstrålkastare med volvoinsatser men med korrekta glas. 
Förkromningen gjordes om, och Mellander anskaffade helt nya 
hjul med Michelin-däck. Hjulen lackerades i den mörkblå kulören. 

Under ca två år i början av 1990-talet kom faktiskt Björn-Eric Lindh 
i Stockholm att äga bilen. Mellander var nämligen otålig över att 
renoveringen av Philemon tog så lång tid, och ville ha något att köra 
med under sina vistelser i Stockholm. Han köpte därför Björn-Eric 
Lindhs svarta J2 nr J.4368 (vagnen som hittades i Falkenberg 1955 
och som sedermera renoverades), men sålde den vidare efter ett par 
år och återköpte Philemon, som slutrenoverades av Asp och Mellan-
der. Vagnen registreringsbesiktigades den 15 november 1993 och på 
våren 1994 kom Philemon tillbaka till Göteborg. 

Tack vare Carl-Einar Mellanders insatser hade en MG räddats till 
eftervärlden.

Den 1 juni 1994 kallade Mellander vänner och bekanta som haft 
anknytning till vagnen till en festlig återinvigning av MG:n på Hel-
lingsbergs gård i Hällingsjö.

Sammanfattning av vagnens ägare
MG-fabriken, tillv.komplett Sent 1933
Huvudagent Knott Bros. 1/1934-ca 7/1934
Återförs.* E. Banfield ca 7/1934
W.S.Brock 7/1934- ca 1935
E. Banfield* ca 1935-1936*
Axel Mannheimer 1936-1946
Bo Lorentzon 1946-1954
Bengt Forslund 1954-7/1955
Gösta Froriep 7/1955-1/1959
Per Arne Rydqvist 1/1959-4/1985
Carl-Einar Mellander 4/1985-12/1990
Björn-Eric Lindh 12/1990-2/1993
Carl-Einar Mellander                                                 2/1993-
*Inte helt säker uppgift.

Skick och mekaniska komponenter

Allmänt
Vagnen undergår f.n. en uppgradering av motorn men är f.ö. kom-
plett och i mycket gott skick.

Chassi 
Chassiramen består av två längsgående rambalkar med rörformiga 
tvärstycken. Chassit är traditionellt uppbyggt med motor fram, driv-
ning bak och stela axlar. De halvelliptiska bladfjädrarna är montera-
de under axlarna. Bakvagnen är ytterligare sänkt genom att bakaxeln 
är fixerad ovanför ramen. Dessa konstruktionsdetaljer resulterar i det 
som anglo-amerikaner kallar ett underslung chassi. 

På vardera sidan vid brandskottets nedre del finns tre smörjnipplar 
för centralsmörjnings-systemet; A för Rear brake cable, B för Front 
brake cable och C för Front spring, steering box, steering column, brake 
cross shaft samt en uppmaning att smörja varje 500 miles (800 km) 
med ”gear oil”.

Motor
Motorn är en rak fyra på 847 cc med en cross-flow topp som härrör 
från MG C-typen. Dubbla SU-förgasare överför bränsleblandningen 
till cylindrarna via ventiler som styrs av en överliggande kamaxel 
som söker sina rötter i MG M-typens motor. Vevaxelns lagring med 
ett kullager fram och ett glidlager bak kan tyckas svag, men hål-
ler mycket väl med sansad användning av varvtal. Vevstakarna är 
glidlagrade.

Portvakt och en igensnöad J2:a. (Ur en artikel publicerad i 
Göteborgs-Tidningen 22.1.60.)

MG-vagnar fotograferade i mitten av 1990-talet. Carl-Einar Mellander 
i sin J2 och därbakom Calle Asp i Eva Mellanders typ PA på Ramberget i 

Göteborg. (Foto © Gabriel Öhman)
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Bensinen frambefordras till förgasarna medels en elektrisk SU-pump 
på främre sidan om brandskottet. Bränsletanken är monterad på 
högkant baktill i chassit framför reservhjulet. Tändsystemet är base-
rat på batteri, högspänningsspole och fördelare.
Den vertikala generatorn i motorns framkant integrerar en del av 
kamaxeldrivningens vertikalaxel, som drivs av ett vinkeldrev från 
motorns vevaxel. 

Koppling
Kopplingen är en torr enkellamellkoppling.

Växellåda, kardanaxel
Växellådan är 4-växlad och osynkroniserad. Till följd av sittbrun-
nens placering långt bak i chassit utgår från växellådan en utriggare 
som resulterar i en vertikal växelspak med knoppen i perfekt läge 
för förarens vänsterhand. Växellägena är något ovanliga med första 
växeln rakt fram, tvåan rakt bak, trean till vänster och fram, fyran 
därifrån rakt bak. Backväxelläget är längst till höger och fram. Den 
tredje växeln är sportigt högt utväxlad och ligger nära direktväxeln.

Tack vare den oansenliga hjulbasen blir kardanaxeln, av Hardy Spi-
cers fabrikat, föredömligt kort.

Axlar, fjädring och styrning
Båda hjulaxlarna är stela. Att britter höll fast vid dessa – i en tid 
då bl.a. tjecker, österrikare och tyskar sedan länge experimenterat 
med mer eller mindre lyckade individuella bakfjädringssystem och 
Lancia hade infört sin berömda framhjulsfjädring (och t.o.m. ameri-
kaner hade börjat nosa på sådant) – är ingenting att förvåna sig över. 

För även en hel del av de mest framgångsrika tävlingsbilarna runt 
1930 bibehöll stela axlar. Hjul som individuellt tappar väggreppet 
är ingenting eftersträvansvärt – tvärtom, att två hjul med fast spår-
vidd samverkar är en stor fördel, alldeles särskilt på en sportvagn som 
framförs i rask takt. 
De halvelliptiska fjädrarna styrs i sina bakre ändar av glidblock. I en 
tid då krängningshämmare inte hade kommit till allmän använd-
ning i Europa var det relativt lätt att med stela axlar och styva halvel-
liptiska fjädrar undvika krängning, vilket alltså även gäller denna 
MG-typ. Bidrag till ett gott kurvbeteende ger det rigida ramverket 
och den låga ’underslung’ bakvagnen, där de tvärställda stötdämpar-
nas armar styr axeln i sidled.

Marles Weller-styrningen via en snäckväxel är sportigt direkt.

Bromsar
De kylflänsförsedda trumbromsarna är drygt 200 mm i diameter, 
samma fram som bak). Bromseffekten uppnås när tryck på pedalen 
omvandlas via stållinor till bromsbacksexpansion. Stållinorna är lätt 
justerbara.

Handbromsen är av den utmärkta s.k. fly-off eller racing-typen, som 
låses med tryck på spakknoppen och släpper vid minsta drag bakåt. 

Elsystem
Elsystemet är märkt Rotax och gäller såväl tändsystem och ladd-
ningssystem som startmotor. Signalhornet är tillverkat av Lucas 
medan vindrutetorkarmotorn är av Bosch-typ.

Instrument och reglage
I det vänstra kombinationsinstrumentet finns laddningskontrollam-
pa och tändningsnyckel samt reglage för generator och belysning, 
där fyra lägen ger Off (icke-laddning, D (laddning), S (parkerings-
ljus) och H (strålkastare). Dessutom en ampèremätare och en olje-
manometer. Nederst inom oktagonalen strömuttag för spänning och 
stomanslutning (’jord’).
Till höger mitt för föraren en till 150 km/h graderad hastighetsmä-
tare med vägmätare, trippmätare och en integrerad varvtalsmätare, 
där den gula skalan visar varvtal på treans växel och den röda direkt-
växelns varvtal.

Motorn under Gösta Frorieps egid år 1956. Bränslepumpen till höger på 
brandskottet, Rotax-reläet för laddning och uttag till belysningssystemet till 

vänster. (Ur Carl-Einar Mellanders arkiv.)

Underslung! Här ser vi både ram och fjäder under bakaxeln. Den vertikala 
armen är kopplad till höger stötdämpare. (Foto LH)

Den vänstra oktagonalen är ett kombinationsinstrument. Mitt på panelen 
finns signalhornskontakten kombinerad med omkastarreglage för hel- och 
halvljus. Därunder ett senare tillagt körvisarreglage och framför ratten en 
kombinerad hastighetsmätare med integrerad varvtalsmätare. (Foto LH)
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Nederst mellan rattekrarna i bilden ovan syns två på ett maskinmäs-
sigt tilltalande sätt på växelspaksutriggaren monterade dragreglage. 
Dessa är förgasaranslutna, varav det vänstra är handgasreglage och 
det högra kopplat för bränsleanrikning vid start.

Hjul och däck
Hjulen är av den klassiska trådekertypen som på en inner- och en 
ytterkona och Rudge-splines låses med centrummutter. Original 
däckdimensionen är 4.00-19”, men som av foton och nedanstående 
diagram framgår har vagnen tidvis varit försedd med 5.00-19 driv-
hjulsdäck. 

Karosseri
Karosseriet representerar den klassiska och genuint brittiska tvåsitsi-
ga, öppna sportvagnssärarten. Två sittplatser långt bak vid bakaxeln, 
nerskurna dörrar samt inga nedvevbara sidofönster.

Till den sportiga utstrålningen hör en enkel sufflett som – i motsats 
till en cabriolets – inte behöver vara tät och mycket sällan är det. Yt-
terligare veritabla sportvagnsattribut som denna MG framgångsrikt 
företräder är avsaknaden av radio och värmeanläggning.

De svepande stänkskärmarna har nuvarande ägaren Mellander bytt 
till ännu sportigare, korta skärmar av cykeltyp, s.k. cycle wings.

Karosseriet är målat i en kombination av Oxford- och Cambridge-
blått, med skärmarna och bränsletanken i den mörkare kulören. Ett 
färgval som stämmer med en av fabrikens originalkulörer.

I samband med renovering av olika MG-bilar i Stockholm i perioden 
1985–1993 hamnade denna vagns originalkarosseri minus dörrar 
möjligen hos Gabriel Öhman. Karosseriet på denna Mellanderska 
vagn kommer sannolikt från J.4368 och saknar tillverkningsnum-
mer – vilket faktiskt ibland var fallet redan vid fabriksleverans.

Teknisk specifikation

Allmänt om märket 
MG är världsberömt och har alltid, och kanske mest utanför de brit-
tiska öarna, associerats med såväl sportiga automobiler som rena 
pukka sportvagnar. Vi upprepar inte här den ofta berättade historien 
om märkets uppkomst via Morris Garages och leveranser 1924 av 
Morris-vagnar med specialkarosserier som sedan ledde till att företa-
get år 1927 etablerades som aktiebolag under firma Morris Garages. 
1928 presenterades den första Midgeten i form av MG M-type. 

Nej, vi nöjer oss med att konstatera att J-serien var en utveckling av 
de tidigare C- och D-modellerna och att just J2 representerar urty-
pen för MG-fabrikens mest framgångsrika sportvagnsmodeller.

Att MG dessutom genom åren tillverkat såväl öppna tourer-vagnar 
som täckta två- och fyrdörrarssedaner samt kupé-modeller är en 
längre historia som må berättas en annan gång.

Författaren framför sitt tack för beredvilligt lämnade upplysningar 
och bildmaterial till Gösta Froriep, Björn--Eric Lindh, Bo Lorent-
zon, Carl-Einar Mellander, Jan Ödman och Gabriel Öhman.

Litteratur:
The Magic of MG (1972) av Mike Allison, Cars Stora Billexikon nr 
24 (1988), MG-Bulletinen Jubileumsnummer 2002 med historik Alla 
Triple-M i Sverige av Stefan Jergel, 75 Years of the J2 M.G. (2007) av 
Mike Hawke.

Bland dokument från Froriep-epoken finns detta intressanta diagram, som 
visar motorvarvtal i förhållande till hastighet. (Utarbetat av Gösta Froriep)

Motor Utförande Rak, fyrcylindrig längsmonterad 
  vattenkyld 4-takts radmotor.
 Cylindermått 57 x 83 mm; slagvolym 847 cc.
 Ventilsystem Rak enkel ventilrad, överliggande kamaxel  
  driven av vertikalaxel.
 Kompr.förh. 6,2:1
 Smörjsystem Trycksmörjning med kugghjulspump.
 Tändsystem Batteri och tändspole.
 Startsystem Elektrisk startmotor 12 V.
 Effekt 36 hkr (26,8 kW) vid 5500 r/min.
 Bränslesystem Två SU semifallförgasare. Elektrisk bränsle 
  pump. 54 liters bakplacerad bränsletank.
 Kylsystem Radiator och cirkulation per termosifon-effekt.
Elsystem  Rotax system, batteri och stående 
  likströmsgenerator, 12 V.
  Strålkastare med separata parkeringslampor,  
  två baklyktor.
Koppling  Enskivig torrlamell.
Kraftöverföring  Osynkroniserad 4-växlad växellåda från vilken  
  kraften överförs per kardanaxel till differential-
  växel i bakaxeln och vidare via drivaxlar till  
  vardera bakhjulet. Central växelspak.
Bakaxelutväxling  5,375:1
Fjädring, hjulaxlar Fram Stel axel ovanför halvelliptiska bladfjädrar.
 Bak  Stel axel ovanför halvelliptiska bladfjädrar.
  Dubbelverkande Hartford stötdämpare runt om.
Styrning  Marles Weller styrväxel kopplad till pitmanarm,  
  länkarmar och parallellstag.
Bromssystem Fotbroms Stållinepåverkade trumbromsar, 8” (203 mm) Ø. 
 Handbroms Fly-off-modell.
Hjul  19” trådeker, med Rudge-centrallåsning.
Däck Original 27x4”.
 Fram och bak  4.00-19
Reservhjul  Tvärmonterad baktill.
Karosserityp  Tvåsitsig sportvagn
Hjulbas  2,184 m
Spårvidd Fram och bak 1,067 m
Längd o. bredd  3,251 resp. 1,308 m
Vikt Fabriksuppgift 495 kg
 Tjänstevikt  780 kg (enl.bes. 6/56)
Prestanda 0-100 km/h 15 s.
 Topphastighet  125 km/h. 
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Barkarby
2009

16AUGUSTIClassic Motor fi rar 40 år på Barkarby fl ygfält!

l Futurlinern l Utställning l Klubbmontrar 

l Veteranmarknad l Concours de Charme

Ni vet väl att vår systertidning Wheels Magazine har sin 

stora träff  Wheels Nats på Barkarby dagen innan vår träff ?

Snacka om häftig motorhelg i Stockholm!

SÖNDAG

Barkarby-annons.indd   2

2009-01-08   13:52:28

Hej,
Under 2009 fyller Classic Motor 40 år och 

det vill vi fi ra genom att skapa ett riktigt 

bra veteranevenemang i Stockholm. Evene-

manget, som vi döpt till Classic Motor 

Barkarby, kommer att genomföras på 

Barkarby fl ygfält vid E18 utanför Stoc-

kholm söndag den 16 augusti. 

Vår målsättning är att presentera Årets 

motorfest för branschen, våra trogna 

läsare och den intresserade allmänheten. 

Det blir en dag för hela familjen då vi fyller 

fältet med veteranfordon och fi nbilar, 

utställningar, klubbar, uppvisningar och 

förstås en ordentlig marknad.

Välkomna att delta vid 

Classic Motor Barkarby 

den 16 augusti 2009!

Stockholm den 12 mars 2009

PS. Ni vet väl att vår systertidning Wheels Magazine har sin stora träff  Wheels Nats på Barkarby 

dagen innan vår träff ? Snacka om häftig motorhelg i Stockholm!

Förutsättningarna för ett sådant här 

evenemang skapar vi och ni tillsammans, vi 

vill därför bjuda in er klubb att delta denna 

dag så att vi gemensamt kan göra dagen till 

en fest. För varje klubb som anmäler sitt

intresse avdelar vi en sektion av fl ygfältet 

där klubbens medlemmar kan samla sina 

bilar. Boka därför er plats redan i dag!

Hör gärna av er för mer information om 

Classic Motor Barkarby. 

Kontakta Emelina Lindberg, projektledare, 

på tel 08-6920100 eller 

emelina.lindberg@hjemmetmortensen.se.

Hälsningar
Thomas Sjölund
Chefredaktör Classic Motor

inbjudan bark.indd   1

09-03-11   13.41.01
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Touringkommiten hade lyckats invitera In-
digo 3000-bilens skapare Bengt Lidmalm 
till ett föredrag om bilen och företagets his-
toria. På grund av att Bengt inte kunde delta 
på grund av sjukdom vid det först planerade 
tidpunkten blev det faktiskt hela två möten 
som berörde bilen. Detta eftersom Micael 
Lidmalm då gick in och drog sina hågkom-
ster om bilens tillblivelse vid det första till-
fället.

En rejäl skara intresserade njöt av den fina 
vårkvällen och såg på de parkerade sportbi-
larna från terrassen. Givetvis fanns det bland 
dessa också en fin Indigo 3000. Vi bänkade 
oss till slut vid borden hos Johan i Hallen 
och kunde njuta av pytt i panna och kaffe 
innan det var dags för kvällens huvudperson 
Bengt Lidmalm att inta scenen. 

Bengt inledde med att dra en resumé över sin 
karriär. Den har många intressanta och roli-
ga passager och speciellt tiden med egenhän-

digt byggda tävlingsbilar 
och vägen till stallchef 
på Scuderia Filipinetti 
var full av anekdoter. Att 
Bengt då hamnade som 
mustaschprydd teamchef 
i filmen Le Mans var bara 
en av många historier i 
historien. 

Men huvudämnet för 
kvällen var ju givetvis om 
hur projektet Indigo 3000 
kom till och genomför-
des. Vi sportbilsintresse-
rade känner ju till bilen 
via tidningar, fackpress och givetvis de bilar 
som finns i klubben. Totalt byggdes det 44 
st till kund under en mycket intensiv period, 
med början i Arvika (Jösse Cars) och till slu-
tet i Åmål (Indigo Cars). Bankernas ensidiga 
fokus och prioriteringar på att bara placera 
pengar och lån i IT- sektorn vid den tiden 

var den faktor som till 
sist stoppade projek-
tet. Sett i backspegeln 
av IT-bubblans korta 
och turbulenta liv var 
det nog inte så klokt, 
dessutom med behov 
av så små belopp att 
det i jämförelse med 
dagens investeringar 
i hantering av finans-
krisen framstår som 
rena kaffepengar. 
Bättre hanterat och 
med lite framtidstro 

då hos finansiärerna kunde Sverige idag fak-
tiskt ha haft ytterligare en om än liten livs-
kraftig sportbilsindustri och dessutom ett 
väletablerat automotivt konsultföretag. 

Indigo 3000 byggdes ju upp av ett nätverk 
av aktiva och pensionerade bilmänniskor på 
ett oerhört fokuserat och kostnadseffektivt 
sätt. Bengt Lidmalms egna karriär inom 
bilindustrin underlättade givetvis och hans 
entusiasm smittade alla rejält. Resultatet 
blev en svensk ”Corvette” med rejält bruk-
barhet och en gedigen, säker konstruktion 
med smart användning av delar från volym-
tillverkare. Bengts stora kontaktnät och eget 
bilkunnande bidrog till detta och de bilar 
som rullar har visat på att konstruktionen 
var gedigen. Möjligen kan man ha egna 
subjektiva synpunkter på designdetaljer och 
på om man nådde allra högsta karossfinish 
men formarbetet skedde då med något enk-
lare metoder än dagens. Storyn om den er-
farne formmakaren från plastbåtsindustrin 

”The inside story” om Indigo 3000, 2009-04-16
Text: Jan E Rydquist  Foto: Jan Rydquist m.fl.

Två generationer Lidmalm, sonen Micael kör givetvis också Indigo.

SVKG Touring var hemmastadda i köket

Många intresserade på plats
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som löste de inledande karossutvecklingsproblemen 
var intressant bara den. Bilens grundform var ytterst 
bra, med fint utrymme för förare och passagerare, 
dessutom med stort bagageutrymme. Bengts fokus 
på stabilitet gav utdelning, smart konstruktion med 
krockupptagande element belades i Vägverkets god-
kännandeprov i Linköping. Målet att inte addera vikt 
och komplexitet med krafs och onödiga konsoler utan 
se till att ha korrekt funktion och installation på pry-
lar uppnåddes i stort sett hundraprocentig. 

Massor av tidiga styling-skisser på vägen till den form 
bilen fick till slut, var intressanta att se, liksom hur 
optimering av sittställning och sitthöjd till slut resul-
terade i den ”Power Bulge” som vi ser i motorhuven. 
Närsikten krävde en sänkning av huvlinjen och det 
var oundvikligt att ta denna kompromiss.

Bilens brukbarhet hade ökats ytterligare av den hard-
top som kom till på slutet av projektet. Tyvärr så lyck-
ades man inte ta sig igenom de finansiella problemen 
och trots en rejäl kundlista och en bra produkt så blev 
det en nerläggning av projektet. En stark och livaktig 
Indigo-klubb ser dock idag till att denna intressanta 
svenska bil lever vidare.

Avslutningsvis avtackades Bengt Lidmalm av Karl 
Pilkrantz på SVKG:s vägnar.
 

Micael Lidmans Indigo 3000 får vi ofta se på banträffar

Bengt avtackades på sedvanligt SVKG-sätt British Racing Greeen Indigo 3000 sedd från ovan
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Niklas Falk höll i arrangemanget med fast hand

Så var det äntligen dags att skaka liv i banå-
kandet 2009 med Vårruset på Falkenberg. 
Eftermiddagen och kvällen bjöd på ett helt 
perfekt väder med sol och runt 15 grader 
och med utnyttjande av lite flextid från Vol-
vo var det möjligt att vara på banan i god tid 
och lasta av ”räsern”.

Tävlingsledaren Niklas Falk, besiktnings-
man Kalle Pilkrantz, kassören Benny 
Wahlberg och alla de övriga i SVKG-orga-
nisationen på plats inledde som vanligt det 
hela perfekt, med indelningar i grupper och 
snabb, effektiv och smidig besiktning. Vi 
delades som vanligt upp i tre grupper och 
det stora antalet anmälda (i år var det snabbt 
fullbokat!) betydde att det blev bortåt 20 bi-
lar i varje grupp. Även om det heter Fullra-
ce, Lagom och Lugna Passet så betydde det 
i verkligheten inte att det var någon större 

skillnad i fart mellan grupperna. Samma 
regler gällde också för omkörning i alla 
grupperna osv. 

Det var som oftast en kul blandning på bi-
lar, med allt från rena race-Modsport bilar 
ner till för ögat enklaste gatbilar. Med yt-
terst få incidenter (utom en i första passet 
som krävde lite sanering av banan) kunde 
tiden utnyttjas effektivt och vi fick ut 4 pass 
körning med smidiga byten och bra disciplin 
i depå, uppställning och körningar. Härligt 
att kunna se alla leende ansikten efter årets 
första pass, det var lite som att se ystra kalvar 
utsläppta efter en lång vinter på grönbete.
 
Själv hade mina timmar i garaget och vin-
terns huvudsakliga modifieringar inneburit 
att lätta bilen så mycket jag kunde. Så jag 
var lite spänd på att se om dessa mödosamt 

borttagna 25 kg skulle kännas, eller om det 
bara varit en massa slit till ingen nytta. Jag 
fick chansen köra några riktigt sköna av-
rostningspass där jag i fall inbillade mig att 
bantningen hade gjort nytta. Men det är 
alltid svårt så tidigt på säsongen på riktigt 
bedöma om man verkligen kan känna av 
ändringar. Med hjälp av roliga improvisera-
de ”jaga-tävlingar” i passen med någorlunda 
likvärdiga Miata kombattanter lyckades jag 
under kvällen pressa ner varvtiderna till nya 
personbästa på Falkenberg vilket alltid är 
ett härligt kvitto vid säsongstarten. En väl-
balanserad Miata går på ”baksidan” grymt 
fort och om bilen är rätt inställd går det att 
hålla fullt genom hela ‘Bettan Valley’, den 
behöver bara ett lätt gassläpp innan krö-
net och sedan kan man gå fullt på igen ner 
mot kurvan innan rakan – helt underbart! 
 

Shakedown 
– Intryck från Vårruset Falkenberg 2009-04-23
Text: Joachim Osbeck Foto: Thomas Pihl, Peter Karlsson mfl

Löveryd hade största vingen

Joakim drar i jakt på personbästa tid
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Tack till SVKG som med små medel ordnar till dessa avslappnande 
banträffar och tack till alla som skötte sig så bra och inte fixade några 
störande incidenter. Jag tror vi alla som kör skall vara extra rädda om 
banträffar som dessa och verkligen köra med “insidan” och se till att 
inga allvarligare incidenter händer. 

Vill också tacka alla fotografer som plåtar oss när vi kör. Det är oer-
hört uppskattat att kunna få se bilder på sig själv och andra deltagare 
på olika forum efter träffarna.

Två udda jaapaner, Suzuki Cappuchino och Mazda RX8

Intressant meck-plats i mittmotorbil

Fulla rader i line-up

En nudda racebil, Olaf Eickels turbo-bubbla

Blandade bilar på banan

En fantastisk vårkväll för bankörning
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På många Bankalas har man varit genom 
åren och för min egen del var nog kanske 
detta det allra bästa. Flera trevliga fighter i 
varje körpass och varierande väderlek fram-
åt eftermiddagen tillförde en spännande di-
mension i 60-minutes. 

Möjligen så gjorde de regntunga progno-
serna dagarna innan att det blev ett visst 
kvinno- och manfall på detta kalas. Det var 
således lite glest på Kinnekulle denna sed-
vanliga kläm-fredag i maj, totalt körde 34 
förare.  

Dagen började vid nio-tiden med en nästan 
torr bana och solen tittade till och med fram 
mellan molnen under förmiddagen. Passen 
rullade på med indelningen ’lugna’, ’lagom’ 
och ’race’ helt utan incidenter och med ett 
fint flyt. Till detta och till den allmänna 
trivseln bidrog givetvis dom mycket rutine-
rade arrangörerna med bland andra Niklas 
Falk, Henrik Bergkvist och Pelle Haeger-

mark i spetsen för ett antal flaggposter från 
förarkursen dagen innan.  

Biltyperna var som vanligt av varierande 
slag, alltifrån ylande Ferraris, frustande Por-
schar, snabba Miator, vanliga Bilar till ett 
antal rena tävlings och racerbilar som passa-
de på att träna lite inför första deltävlingen i 

Sportvagnsserien som skulle gå under lördag 
och söndag efteråt. 

Totalt var 6 lag anmäda att köra 60-minutes 
men runt två tiden på eftermiddagen passa-
de ett mörkt moln på att tömma sina skurar 
över banan. Starten blev framflyttad och 4 
lag kastade in handduken. Således kom bara 
två lag till start, det ena med två stycken 
Miator och det andra försedda med Porsche, 
Morgan, och två Caterhams. Laget med 
dom japanska sportbilarna visade sig mycket 
snabba i vätan medan det tysk-engelska la-
get tog det försiktigare. Trots detta bildades 
ändå en klunga under den tredje stinten och 
en fin fight uppstod, allt till publikens för-
tjusning.

När jag för egen del drog hem släpet efter 
femtiden var jag mycket nöjd. Bilen hade 
fungerat i det närmaste perfekt och jag hade 
testat Morgan i regnföre för första gången. 
Dessutom hade man både pokal och plakett 
att fylla på prisskåpet med. - Vi ses på Höst-
rusket!

reportage

Bankalaset och 60-minutes! 
Kinnekulle 2009-05-22
Text: Michael Stadig Foto: Peter Simons och Thomas Pihl 

Henrik Pihl med full fart även i depån

Malin Eriksson med kurva i sikte

Christoffer Waern i vinnande lag 3 tar målflagg
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Resultat
D.vs. bästa kvaltider i respektive klass.

RS
Villy Zielinski 54.6

Roadsport A
Tommy Falk 59.6
Laras Macklin 1.02.4
Michael Stadig 1.02.7

Roadsport B
Magnus  Dahlin 1.02.08
Malin Eriksson 1.02.75
Mats Lindblom 1.04.1

Roadsport C
Joakim Osbeck 1.02.85
Henrik Pihl 1.03.28
Andreas Hallbig 1.06.00

Ladys only
Malin Eriksson 1.02.75

60-minutes 

1 Lag 3 ”Miata”
2 x Christoffer Waern Mazda Mx-5
2 x  Henrik Pihl Mazda Mx-5

2 Lag 4  +25 sek i mål
Måns Teorin Porsche 964,
Malin Eriksson Caterham 7
Michael Stadig Morgan 4/4 BDG
Magnus Dahlin Caterham Super Seven

Tommy Falk solar sig i Line-up

Malin Eriksson...överlägsen segrare i Ladys Only

Kent Hellqvist vinkar till pupliken

Snabb växling i 60-minutes..men vad hjälpte det?

Henrich von Schnellfahrer (Henrik Bergkvist) 
lyssnar av flaggposteringarna
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Av alla de många vårrallyn som jag kört med 
SVKG var nog detta det absolut bästa hittills! 
I år i ett fullständigt oslagbart försommar-
väder, med ett utsökt vägval och ett ovanligt 
stort antal deltagare. Hela 54 fina bilar gav 
sig iväg. Porsche- och Corvetteklubbarna 
var inbjudna och deltagandet blev stort från 
deras sida. Klubbens Touring-kommité fick 
verkligen till det suveränt bra, grattis till 
alla berörda!

Personligen har jag prövat delta på olika 
sätt i rallyt. Flera gånger har jag kört ensam 
och utan kartläsare i min Jeguar-87. Den 
ger mycket körupplevelse, men är primitiv, 
utan riktig väg/trippmätare, ingen plats ha 
karta på, där varje fråga innebar att klättra 
ur och i med av- och påtagning av alla bäl-
ten, hjälm mm, i sig bra motion! På senare 
år i min trogna Roadsport C Miata med så 
låg frigång att varje gupp var ett vågspel att 
ta sig över. Någon gång blev det till och med 
att köra med husets Råttsoffa, bekvämt och 
bra men nog lite ”osportsligt”. 

Men i år kändes det som jag hade det per-
fekta rallyvapnet, min nya Miata NC. 
Dessutom hade jag fått inkallat en ung och 
motiverad kartläsare i passagerarstolen, min 
systerson Christian. Nu skulle inga gupp 
hindra oss, regnet kunde komma när som 
helst eftersom taket kan tryckas upp på 6 
sek, med dubbla trippmätare och möjlighet 
till bra fart med 160 hk under huven.

Starten blev lite spännande, i form av en 
extra poliskontroll med körkorts- och nyk-
terhetstest som inledde redan vid ankom-
sten vid infarten till det gamla TV-husets 
parkering. Polisen hade tydligen noterat vår 
event-kalender och ville säkert ta chansen 
att inspektera alla vackra sportbilar också. 
Vid starten gjorde vi givetvis misstaget nr 
1. Vi glömde notera maxtiden för rally, tog 

bara in hur lång sträckningen var. Dess-
utom glömde vi att lusläsa om reglerna för 
fotourvalet. Det straffade sig rejält på slutet, 
troligen inte bara för vårt ekipage dock.

Som vanligt var annars roadbooken välgjord 
och tydlig. Navigationen gick fint och vi av-
verkade kontroll efter kontroll. Det var kul 
ha fina Carvetter och Porschar i gruppkör-
ning, vägarna var utsökta och solen flödade. 
Utflyktskänslan ökade hela tiden, tävlings-
momentet gick ner och då det var dags för 
fikastopp så blev det en minst sagt rejäl 
paus. Det var verkligen försommarkänsla 
och utsikterna utefter vägen var 
ju dessutom så vackra att det var 
svårt åka mer än i promenadfart.

Riks-tvåans kontroll var en verk-
lig höjdare. Visste inte alls om 
denna minnesväg, det var en 
verklig historisk upplevelse.  
Likaså var Trollhättebesöket en 
riktig nostalgi- och minnesresa. 
Återsåg kraftverket Olidan och 
slussarna för första gången se-
dan 50-talet. Här försvann det 
mycket tid eftersom roadbooken 
inte helt ledde oss rätt, vi var 
nära men ändå inte riktigt på rätt 

plats. Många snurrade bort sig rejält verkade 
det som. Att klättra upp i slussens trappor 
till kontrollen tog också sin tid… Då vi till 
slut kom ut från Trollhättan noterade vi att 
det var mindre än 10 min kvar till maxtid 
och mer än 30 km kvar att köra! Dags att 
sätta fart alltså.!!! Sista kontrollen togs i 
flygande fläng och någon tid för bildiden-
tifiering fanns abolut inte. Det blev givetvis 
snabb lösning dessutom av de sista frågorna. 
Jag som alltid läser tidningar grundligt har 
ju fått i mig ordentligt att Västra Götaland 
är en ”region” mer än ett ”län” men så är det 
tydligen inte...

touring

SVKG Vårrally 1 maj 2009
Text: Jan E Rydquist Foto: Jan E Rydquist, Catrin Jansson m fl

Porsche och Corvette-klubbarna var inbjudna till Vårrallyt

En perfekt start på Touringsäsongen

till bilder sid 18 nedre vä och sid 19 övre hö ska byta plats.

Peter Toivonen och Rickard Kjellstedt susar fram i klassisk Morgan +8
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Målet i Lödöse var mycket bra upplagt. 
Mat direkt till de hungriga och törstiga och 
dessutom med en fin möjlighet gå på museet 
och lära mer om platsens historia i väntan på 
de sista inkommande. Domarna slet idogt 
med granskning av svaren och att få fram 
resultatlistan. Som många andra så insåg 
vi efteråt i vårt ekipage att det krävts rejält 
mycket mer ”tävlingsfokus” för att kunna nå 
en bra slutplacering. Men körupplevelsen i 
år tog helt överhanden, det var verkligen en 
suverän dag på vägar som är så nära Göte-
borg men som man aldrig har tid leta upp 
själv. Och nästa år ska det nog gå bättre, då 
kanske inte vädret är så bra som i år att det 
helt tar över!?

Fikapaus på vägen. Här var det många som tappade bort idealtiden! Henrik Börjesson gjorde premiärtur i Corvette

Vid startbordet

Riks-tvåan ser ut än som den gjorde då den var huvudled uppåt 
genom Bohuslän. Bilen har rätt ålder! Domarna i fullt arbete vid målet i Lödöse

till bilder sid 18 nedre vä och sid 19 övre hö ska byta plats.
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Resultat Vårrallyt topp 20
 Placering Förare Codriver Fordon Poäng Poäng Tidsavdrag Utslags- Totalt
     Frågor (10) Foton (5)  fråga (401)
 1 Mats Johansson  Adéle Mårdeland Corvette Sting Ray -65  9 4 0 427  13
 2 Fredrik Johnsson Camilla Eliasson Porsche Boxter 9 3 0  280  12
 3 Magnus Dahlén Gustav Ericsson BMW Z3 M Roadster  10 4 3 342 11
 4 Thomas Ohlsson  Corvette Z06  8 4 1 325 11
 5 Lars Gustavsson Åsa Gustavsson Porsche 996  9 4 2 263 11
 6  Marcus Wallmark  Corvette  8 3 1 398 10
 7 Robert Harjuautti  Tobias Hansson Chevrolet Corvette 7 4 1 362 10
 8 Ove Wahlberg  Gustav Ericsson Corvette -72  10 4 4 458 10
 9 Jan Erling Rydquist  Christian Johnsson Mazda Miata  9 2 1 225 10
 10 Gunnar Larsson Lisbet Finskas  Corvette  9 2 2 367 9
 11 Steven Wärnå Rickard Wärnå Porsche 964 6 3 0 298 9
 12 Markus Johansson Anders Berg Lotus Elise 7 2 0 274 9
 13 Magnus Karlsson Susanne Corneliusson Corvette C6 7 4 2 273 9
 14 Knud Andreassen Lena Skruf  Porsche Boxter RS60 7 3  1 258 9
 15 Bengt Osvalder Carolina Osvalder Porsche SC 9 2 2 172 9
 16 Henrik Börjesson Catrin Jansson Corvette C4 7 4 2 168 9
 17 Peter Wadenfalk Tobias Andrén  7 2 1 250 8
 18 Mattias Sundström Therés Sundström Porsche 993 7 2 1 176 8
 19 Kaij Assarson Britt Karlsson Corvette Z06 6 2 0 78 8
 20 Johan Andersson Anne-Lie Jordansson Porsche 911 SC 5 2 0 423 7

min

Touring beklagar misstaget men vill meddela att de räknat fel på ett resultat. Det gjorde att den som egentligen blev fyra inte fick något pris. 
Han heter Thomas Ohlsson och körde Corvette. Han efterlyses härmed så att han kan få sitt pris!


